
Załącznik Nr 1 
 

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY 
HORYZONTALNEJ INWESTYCYJNEJ I NA ZATRUDNIENIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH 

PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ POMOCY NA USŁUGI DORADCZE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ UDZIAŁ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W TARGACH 

 

W przypadku pomocy horyzontalnej inwestycyjnej i na zatrudnienie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz pomocy na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach, należy podać: 

1) informacje określone w części III.1 pkt 1–8 załącznika I do rozporządzenia Komisji,  
z wyjątkiem informacji określonych w części III.1 pkt 2.4 tego załącznika; 

2) liczbę osób, które zostaną zatrudnione, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – 
w przypadku pomocy na zatrudnienie udzielanej jako pomoc indywidualna. 

 

 

Załącznik Nr 2 
 

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU 
W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ SZKOLENIOWEJ 

 

1. W przypadku pomocy horyzontalnej szkoleniowej, należy podać informacje określone 
w części III.2 pkt 1–5, 8–14, 19–27, 35 i 36 załącznika I do rozporządzenia Komisji. 

2. W przypadku pomocy indywidualnej, należy ponadto podać informacje określone  
w części III.2 pkt 6, 7, 15–18 i 28–34 załącznika I do rozporządzenia Komisji. 

 

 

Załącznik Nr 3 
 

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY 
HORYZONTALNEJ PRZEZNACZONEJ DLA PRACOWNIKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ  

W SZCZEGÓLNIE NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI ORAZ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

W przypadku pomocy horyzontalnej przeznaczonej dla pracowników znajdujących się  
w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych, należy podać: 

1) informacje określone w części III.3 pkt 1–3, 5–15, 17–21 i 31–33 załącznika I do roz-
porządzenia Komisji; 

2) liczbę osób, które zostaną zatrudnione, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 
oraz informacje określone w części III.3 pkt 4, 16 i 22–30 załącznika I do rozporzą-
dzenia Komisji – w przypadku pomocy indywidualnej. 

 

 

Załącznik Nr 4 
 

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY 
HORYZONTALNEJ NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ, ROZWOJOWĄ I INNOWACYJNĄ 

 

1. W przypadku projektu programu pomocowego, należy podać informacje określone  
w części III.6.A pkt 1–6 i 9 załącznika I do rozporządzenia Komisji. 

2. W przypadku projektu pomocy indywidualnej, należy podać informacje określone  
w części III.6.B pkt 1–6, 9 i 12 załącznika I do rozporządzenia Komisji. 



Załącznik Nr 5 
 

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU  
W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA RATOWANIE 

 

1. W przypadku projektu programu pomocowego, należy podać informacje określone  
w części III.7.A pkt 1–5 załącznika I do rozporządzenia Komisji. 

2. W przypadku pomocy indywidualnej, należy podać: 
1) informacje określone w części III.7.B pkt 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4 załącznika I do roz-

porządzenia Komisji; w przypadku informacji, o których mowa w pkt 1.7 tego za-
łącznika, należy również wskazać, czy pomoc została zatwierdzona przez Prezesa 
Urzędu; 

2) informację wskazującą, iż zostanie spełniony warunek przedstawienia Komisji,  
w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od zatwierdzenia przez nią pomocy na 
ratowanie, planu restrukturyzacyjnego, planu likwidacji albo dowodu, że pożyczka 
została zwrócona w całości lub gwarancja wygasła – w przypadku gdy spełnienie 
tego warunku nie wynika bezpośrednio z aktu będącego podstawą prawną udziele-
nia pomocy. 

 

 

Załącznik Nr 6 
 

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU  
W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA RESTRUKTURYZACJĘ 

 

1. W przypadku projektu programu pomocowego, należy podać: 
1) informacje określone w części III.8.A pkt 1 i 3–8 załącznika I do rozporządzenia 

Komisji; 
2) informację, w jaki sposób program pomocowy zapewnia, że przyznanie pomocy na 

jego podstawie jest uzależnione od wdrożenia przez beneficjenta pomocy planu re-
strukturyzacyjnego spełniającego warunki, o których mowa w części III.8.A pkt 2 
załącznika I do rozporządzenia Komisji. 

2. W przypadku pomocy indywidualnej na restrukturyzację, należy podać informacje 
określone w części III.8.B pkt 1, 2.1, 2.3, 2.4 i 3 załącznika I do rozporządzenia Komi-
sji. W przypadku informacji, o których mowa w pkt 1.7 tego załącznika, należy rów-
nież wskazać, czy pomoc została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu. 

 

 

Załącznik Nr 7 
 

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU  
W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 

 

W przypadku pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska, należy podać: 

1) informacje określone w części III.10 pkt 1, 2, 4, 9 i 11 załącznika I do rozporządzenia 
Komisji; 

2) informacje określone w części III.10 pkt 3, 5 i 6 załącznika I do rozporządzenia Komi-
sji – odpowiednio w przypadkach wskazanego w tych przepisach przeznaczenia pomocy; 

3) w przypadku gdy pomoc jest przeznaczona na inwestycje mające na celu dostosowa-
nie do standardów określonych w dyrektywie Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 
40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26) oraz 



dyrektywie Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpa-
dów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228)1), informacje dotyczące: 
a) standardów mających zastosowanie w danym przypadku, tj. standardów Unii Euro-

pejskiej oraz odpowiednich standardów w polskich przepisach implementujących 
standardy Unii Europejskiej, 

b) kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – zgodnie z częścią III.10 pkt 3.2.3 
B załącznika I do rozporządzenia Komisji, 

c) dopuszczalnej intensywności pomocy i intensywności pomocy otrzymanej w związku 
z inwestycją, 

d) daty kończącej okres przejściowy, na jaki podmiot ubiegający się o pomoc może 
otrzymywać pomoc publiczną określoną w niniejszym punkcie; 

4) w przypadku gdy pomoc jest przeznaczona na inwestycje mające na celu dostosowa-
nie do standardów określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanie-
czyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2008, str. 8)2): 
a) informacje wskazujące, której istniejącej instalacji zgodnie z rozdziałem 13 sekcją D 

pkt 1 załącznika XII do Traktatu o przystąpieniu Polski do UE będzie dotyczyła 
udzielana pomoc, lub wskazujące, że pomoc będzie dotyczyła innej instalacji istnie-
jącej, 

b) pozostałe informacje, o których mowa w pkt 3; 

5) w przypadku gdy pomoc jest przeznaczona na inwestycje mające na celu dostosowa-
nie do standardów określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. WE 
L 309 z 27.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 
15, t. 6. str. 299)3): 
a) informacje wskazujące, której istniejącej instalacji zgodnie z rozdziałem 13 sekcją D 

pkt 2 załącznika XII do Traktatu o przystąpieniu Polski do UE będzie dotyczyła 
udzielana pomoc, 

b) pozostałe informacje, o których mowa w pkt 3; 

6) inne informacje, które podmiot udzielający pomocy uważa za istotne przy ocenie pla-
nowanej pomocy, zwłaszcza jeżeli pomoc ta nie jest w pełni zgodna z Wytycznymi 
wspólnotowymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska (Dz. Urz. UE C 82 
z 01.04.2008, str. 1). 

 
1) Niniejsze dyrektywy zostały implementowane do prawa polskiego odpowiednio przez: 
1)  ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. 

zm.), 
2)  ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), 
3)  ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.), 
4)  ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), 
5)  ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 

poz. 2008, z późn. zm.), 
6)  ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. 

zm.), 
7)  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami 

powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego (Dz. U. Nr 239, poz. 
2035, z późn. zm.), 

8)  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowi-
ska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.), 

9)  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które 
mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1867), 

10)  rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
(Dz. U. Nr 136, poz. 964), 



11)  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), 

12)  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów ase-
nizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617), 

13)  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania 
nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576), 

14)  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych 
na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213), 

15)  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczą-
cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składo-
wisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549, z późn. zm.), 

16)  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz 
warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858), 

17)  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 
112, poz. 1206), 

18)  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadze-
nia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37, poz. 339, z późn. zm.), 

19)  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki 
odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620, z późn. zm.), 

20)  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które 
mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595). 

 

2) Niniejsza dyrektywa została implementowana do prawa polskiego przez: 
1)  ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 
2)  ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 
3)  ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717,  

z późn. zm.), 
4)  ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze, 
5)  ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 

oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.), 
6)  ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-

czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227,  
z późn. zm.), 

7)  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powo-
dować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości 
(Dz. U. Nr 122, poz. 1055), 

8)  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych terminów do uzy-
skania pozwolenia zintegrowanego (Dz. U. Nr 177, poz. 1736), 

9)  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowi-
ska wodnego, 

10)  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, 
które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych, 

11)  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). 

 

3) Niniejsza dyrektywa została implementowana do prawa polskiego przez: 
1)  ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), 
2)  ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 
3)  ustawę z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych  

i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z późn. zm.), 
4)  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 

(Dz. U. Nr 260, poz. 2181, z późn. zm.), 
5)  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291), 
6)  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów 

prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów 
ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366). 

 



Załącznik Nr 8 
 

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU  
W PRZYPADKU POMOCY W FORMIE KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA 

 

W przypadku projektu programu pomocowego, należy podać informacje określone w czę-
ści III.11 pkt 1–3, 6 i 8 załącznika I do rozporządzenia Komisji 
 

 

Załącznik Nr 9 
 

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU  
W PRZYPADKU POMOCY REGIONALNEJ 

 

W przypadku pomocy regionalnej, należy podać: 

1) informacje określone w części III.4 pkt 1–8 załącznika I do rozporządzenia Komisji,  
z wyjątkiem informacji określonych w części III.4 pkt 3.9 tego załącznika; 

2) liczbę osób, które zostaną zatrudnione, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – 
w przypadku pomocy indywidualnej przeznaczonej na tworzenie nowych miejsc pracy 
związanych z nową inwestycją; 

3) stopę bezrobocia na terenie danego obszaru oraz poziom produktu krajowego brutto 
na jednego mieszkańca – w przypadku pomocy operacyjnej. 

 

 

Załącznik Nr 10 
 

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY 
PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ DUŻYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 

 

W przypadku pomocy regionalnej przeznaczonej na realizację dużych projektów inwesty-
cyjnych, należy podać: 

1) informacje określone w części III.5 pkt 1–5 załącznika I do rozporządzenia Komisji,  
z wyjątkiem informacji określonych w części III.5 pkt 3.2.2 tego załącznika; 

2) szczegółowy opis projektu inwestycyjnego, w tym uzasadnienie, że projekt ten spełnia 
przesłanki nowej inwestycji. 

 

 

Załącznik Nr 11 
 

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY  
DLA KINEMATOGRAFII I INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ AUDIOWIZUALNYCH 

 

W przypadku pomocy dla kinematografii i innych przedsięwzięć audiowizualnych, należy 
podać informacje określone w części III.9 pkt 1–7 załącznika I do rozporządzenia Komi-
sji. 
 



Załącznik Nr 12 
 

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY 
STANOWIĄCEJ REKOMPENSATĘ ZA REALIZACJĘ USŁUG ŚWIADCZONYCH  

W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM 
 

W przypadku pomocy stanowiącej rekompensatę za realizację usług świadczonych  
w ogólnym interesie gospodarczym, należy podać: 

  1) szczegółową charakterystykę usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym; 

  2) informację, czy podmiotowi ubiegającemu się o pomoc udzielono praw wyłącznych 
lub specjalnych; 

  3) informację, czy podmiot ubiegający się o pomoc wykonuje inną działalność gospo-
darczą, w tym inną usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym oraz dzia-
łalność komercyjną; 

  4) jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc prowadzi dodatkową działalność, o której mo-
wa w pkt 3 – informację, czy stosuje przejrzyste zasady rozdzielności rachunkowej  
i jakie są to zasady; 

  5) podstawę powierzenia podmiotowi ubiegającemu się o pomoc realizacji usługi świad-
czonej w ogólnym interesie gospodarczym (ustawa, rozporządzenie, umowa itp.); 

  6) metodologię obliczania rekompensaty, w tym informację, czy wielkość rekompensaty 
obejmuje również określony zysk dla podmiotu ubiegającego się o pomoc; 

  7) sposób wypłaty rekompensaty; 

  8) informację, czy rekompensata jest wypłacana przed, czy po realizacji usług świad-
czonych w ogólnym interesie gospodarczym; 

  9) informację, jakie zasady zwrotu pomocy zostały ustalone w przypadku, gdyby kwota 
rekompensaty była wyższa niż faktycznie należna; 

10) informację odnośnie do sposobu zapewnienia, że kwota rekompensaty nie zostanie 
przekazana na inną działalność, w tym na działalność komercyjną. 

 

 

Załącznik Nr 13 
 

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU  
W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH POMOCY UDZIELANEJ W SEKTORZE TRANSPORTU 

 

1. W przypadku pomocy na restrukturyzację dla przedsiębiorstw sektora lotnictwa znaj-
dujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, należy podać informacje określone  
w części III.13.A pkt 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji. 

2. W przypadku pomocy udzielanej w zakresie infrastruktury transportowej, należy podać 
informacje określone w części III.13.B pkt 1–3 załącznika I do rozporządzenia Komisji. 

3. W przypadku pomocy udzielanej w sektorze żeglugi morskiej, należy podać informacje 
określone w części III.13.C pkt 1–3 załącznika I do rozporządzenia Komisji. 

4. W przypadku pomocy udzielanej w ramach transportu kombinowanego, należy podać 
informacje określone w części III.13.D pkt 1–3 załącznika I do rozporządzenia Komisji. 

 

 

Załącznik Nr 14 (uchylony) 
 

Załącznik Nr 15 (uchylony) 
 



Załącznik Nr 16 
 

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU  
W PRZYPADKU POMOCY UDZIELANEJ W SEKTORZE GÓRNICTWA WĘGLA 

 

W przypadku pomocy udzielanej w sektorze górnictwa węgla przeznaczonej na: 

1) ograniczenie działalności, 

2) zapewnienie dostępu do zasobów węgla, 

3) pokrycie kosztów nadzwyczajnych 

–  należy podać informacje, o których mowa w decyzji Komisji z dnia 17 października 
2002 r. ustanawiającej wspólne ramy przekazywania informacji potrzebnych do stosowa-
nia rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 w sprawie pomocy państwa dla przemysłu 
węglowego (Dz. Urz. WE L 300 z 05.11.2002). 
 


